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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Psychological Well-Being

1. Konsep Psychological Well-Being

Psychological well-being (kesejahteraan psikologi) dipopulerkan oleh Ryff

pada tahun 1989. Psychological well-being merupakan salah satu konsep dari

psikologi positif. Dalam Bahasa Indonesia, kata kesejahteraan berasal dari akar

kata sejahtera yang artinya aman sentosa, makmur dan selamat, sedangkan

kesejahteraan diartikan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan,

ketentraman, kesenangan hidup dan kemakmuran (Tim Penyusun Kamus Pusat

Bahasa, 2008:1051).

Dewasa ini psychological well-being yang berkembang ada dua, pertama

berdasarkan pendapat   Bradburn  (dalam Ryff 1989:1069) yang  didasarkan pada

penelitian  terhadap  perubahan  sosial  pada level  makro  (perubahan  yang

terjadi akibat  tekanan  politik, urbanisasi, pekerjaan, dan  pendidikan). Ia

menerjemahkan  kesejahteraan  psikologis  menjadi happiness (kebahagiaan).

Lebih lanjut Bradburn menjelaskan tujuan  tertinggi   yang  ingin  diraih  individu

adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan berdasarkan  pendapat   Bradburn  berarti

adanya  keseimbangan  afek  positif   dan negatif. Makna kedua berdasarkan

pendapat  Waterman,  dimana ia menentang pandangan yang dikemukakan

Bradburn tentang psychological well-being, ia menerjemahkan eudaimonia

(happiness) sebagai usaha  individu  untuk memberikan  arti   dan  arah  dalam
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kehidupan.  Dapat diartikan  bahwa eudaimonia (happiness) adalah  realisasi

potensi potensi   yang  ada  dalam diri individu (Ryff 1989:1070).

Ryff (1989:1069) mencoba merumuskan pengertian psychological well-

being dengan mengintegrasikan teori teori psikologi klinis, psikologi

perkembangan dan teori kesehatan mental. Untuk psikologi klinis, Ryff merujuk

pada konsep aktualisasi diri dari Maslow, konsep kematangan dari Allport, konsep

fully functioning person dari Roger dan konsep individuasi dari Jung. Dari teori

psikologi perkembangan, Ryff merujuk pada teori tahapan psikososial dari

Erikson, teori Buhler dan teori  perubahan kepribadian dari Neugarten. Sedangkan

untuk teori kesehatan mental, Ryff merujuk konsep kriteria kesehatan mental

positif dari Jahoda. Berdasarkan rujukan teori-teori tersebut Ryff menyimpulkan

bahwa psychological well-being adalah sejauh mana individu mampu menerima

keadaan dirinya, mampu membina hubungan hangat dengan orang lain, memiliki

kemandirian untuk melawan tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan

sekitar, memiliki arti hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara

terus menerus. Ryff dan Keyes (1995:720) memberikan gambaran psychological

well-being berdasarkan sejauh mana seorang individu memiliki tujuan dalam

hidupnya, menyadari potensi-potensi yang ada pada dirinya, hubungan dengan

orang lain, bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri, dan membuat hidup lebih

bermakna.

Sedangkan menurut Huppert (dalam Winefield dkk, 2012:14)

psychological well-being adalah bagaimana hidup dapat berjalan dengan baik. Ini

adalah kombinasi antara perasaan secara baik dan berfungsi secara efektif. Selain
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itu ada pula yang memaknai psychological well being adalah sebagai keadaan

psikologis yang seimbang pada individu, sebagai kesehatan mental, kesejahteraan

subjektif atau kebahagiaan (Brim dalam Maulina, 2011:2).

Ryff dan Singer (1996:14) mengatakan tingkat kesejahteraan psikologis

yang tinggi menunjukkan bahwa individu memiliki hubungan yang baik dengan

lingkungan di sekitarnya, memiliki kepercayaan diri yang baik, dapat membangun

hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain dan individu tersebut

memiliki tujuan pribadi, serta tujuan dalam pekerjaannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa psychological well-being adalah suatu keadaan dimana

seorang individu mampu menerima keadaan dirinya, mampu membina hubungan

hangat dengan orang lain dalam lingkungannya, memiliki kemandirian dalam

menerima tekanan sosial serta mengontrol lingkungan, memiliki makna hidup dan

mampu merealisasikan potensi dalam dirinya.

2. Karakteristik Psychological Well-Being

Karakteristik psychological well-being memberikan kontribusi sebagai

konsep psychological well-being yang lebih lengkap. Masing masingkarakteristik

ini menggambarkan berbagai tantangan yang  harus dihadapi individu sebagai

upaya mereka untuk berfungsi positif. Menurut Ryff (1989:1071) ada enam

karakteristik dari psychological well-being yaitu :
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a. Self Acceptance (Penerimaan Diri)

Penerimaan diri diartikan sebagai ciri ciri utama dari kesehatan mental

yang juga menjadi karakteristik dari aktualisasi diri yang baik, menuju pada

kematangan individu dan fungsi diri  yang optimal (Ryff 1989:1071).

Individu  yang memiliki penerimaan diri  yang  tinggi menunjukkan bahwa

individu tersebut memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan

menerima berbagai aspek diri, serta merasa positif tentang kehidupan yang sedang

dijalaninya. Sebaliknya, individu  yang mempunyai penerimaan diri yang  rendah

akan menunjukkan perasaan  yang  tidak puas dengan dirinya, merasa kecewa

terhadap kehidupan  yang  dijalani,  dan mempunyai pengharapan untuk tidak

menjadi dirinya saat ini (Ryff dan Singer, 1996:15).

b. Positive Relation With Others (Hubungan Positif Dengan Orang Lain)

Hubungan positif dengan orang lain dapat  ditunjukkan dengan tinggi

rendahnya  kemampuan  seseorang  dalam  membina  kehangatan dan hubungan

saling  percaya  dengan  orang  lain  yang  digambarkan  sebagai orang yang

mempunyai empati yang kuat, mampu mencintai dan bersahabat (Ryff,

1989:1071).

Individu  yang  mempunyai  hubungan  positif dengan  orang  lain  yang

tinggi  menunjukkan,  bahwa  individu  tersebut  mempunyai  hubungan  yang

hangat, memuaskan, dan saling percaya dengan orang lain, memperhatikan

kesejahteraan orang lain, memiliki empati yang kuat, afeksi dan hubungan dengan

orang  lain  yang  bersifat  timbal-balik. Sedangkan apabila  rendah dalam

hubungan  dengan  orang  lain  maka  individu  akan  merasa  kesulitan untuk
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bersikap  hangat,  kurang  memperhatikan  orang  lain,  frustrasi  dalam hubungan

interpersonal,  tidak  bersedia  menyesuaikan  diri  untuk mempertahankan suatu

hubungan yang penting dengan orang lain (Ryff dan Singer, 1996:15).

c. Autonomy (Kemandirian)

Dimensi ini menjelaskan individu  dengan  kemandirian  yang baik

ditandai  dengan  mampu  menilai  dan  mengarahkan  diri  sendiri, menghadapi

tekanan  sosial,  serta  mengatur  tingkah  lakunya  sendiri. Sebaliknya,

kemandirian  yang  rendah  menunjukkan  bahwa  individu memperhatikan

pengharapan,  evaluasi  dari  orang  lain,  menyesuaikan  diri terhadap  tekanan

sosial  dalam  berpikir  dan bertingkah  laku  (Ryff  dan Singer, 1996:15).

d. Environmental Mastery (Penguasaan lingkungan)

Dimensi ini mengarah kepada kapasitas individu untuk mengelola secara

efektif kehidupannya dan dunia sekitarnya (Ryff dan Keyes, 1995:720). Individu

dengan penguasaan lingkungan  yang baik akan mampu mengatur lingkungan,

mengontrol berbagai kegiatan eksternal yang kompleks,  menggunakan

kesempatan-kesempatan  yang  ada secara efektif, mampu memilih dan

menciptakan konteks  yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta nilai-nilai

pribadi.  Sedangkan individu dengan penguasaan lingkungan  yang  rendah akan

mengalami kesulitan dalam mengatur aktivitas sehari-hari dan kurang mempunyai

kontrol terhadap dunia luar (Ryff dan Singer, 1996:15).

e. Purpose In Life (Tujuan Hidup)

Dimensi ini mengarah kepada pemahaman individu tentang tujuan dan

makna hidup (Ryff dan Keyes, 1995:720). Individu yang mempunyai tujuan dan
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arah hidup  yang baik akan merasakan adanya arti dalam hidup pada masa kini

dan masa lampau. Sebaliknya, individu dengan tujuan dan arah hidup yang kurang

baik akan kurang mempunyai arti hidup, tujuan, arah, dan cita-cita yang tidak

jelas, serta tidak melihat adanya tujuan dari kehidupan masa lampau (Ryff dan

Singer, 1996:15).

f. Personal Growth (Pertumbuhan Pribadi)

Dimensi  ini  menjelaskan  tentang  kemampuan  individu  untuk

mengembangkan potensi diri dan menekankan tentang cara memandang diri serta

merealisasikan  potensi  yang  ada  dalam  diri.  Individu  dengan pertumbuhan

yang  baik,  maka  individu  tersebut  akan  terbuka  terhadap pengalaman  baru,

menyadari  potensi  yang  ada  dalam  dirinya,  dan  dapat melihat  kemajuan  diri

dari  waktu  ke  waktu.  Sedangkan  individu  yang pertumbuhan  pribadinya

kurang  baik,  tidak  merasakan  adanya pengembangan potensinya dari waktu ke

waktu, merasa jenuh, dan merasa tidak  mampu  untuk  mengembangkan  sikap

atau  tingkah  laku  yang  baru (Ryff dan Singer, 1996:15).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Psychological Well-Being

Psychological well-being bukanlah hal yang didapat seseorang dalam

hidupnya, tetapi bagaimana individu melakukan berbagai hal untuk mendapatkan

psychological well-being. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi psychological

Well-Being diantaranya yaitu:

a. Usia

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ryff (1989), Ryff dan Keyes  (1995),

serta Ryff dan Singer (1996) menyimpulkan bahwa penguasaan lingkungan dan
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otonomi menunjukkan peningkatan seiring dengan  bertambahnya  usia. Untuk

tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi menunjukkan penurunan dengan

bertambahnya usia. Sementara itu, pada dimensi penerimaan diri dan  hubungan

positif dengan orang lain menunjukkan bervariasi berdasarkan usia (Ryff

1989:1075, Ryff dan Keyes 1995:721, Ryff dan Singer 1996:16).

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan keseluruhan perbandingan usia pada penelitian Ryff (1989),

perempuan menunjukkan angka yang lebih tinggi dari pada laki-laki pada dimensi

hubungan positif dengan orang lain  dan dimensi pertumbuhan pribadi. Sementara

untuk dimensi penerimaan diri, kemandirian, tujuan hidup dan penguasaan

lingkungan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (Ryff, 1989:1075).

c. Kelas Sosial

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wisconsin Longitudinal Study (dalam

Ryff dan Singer, 1996:18) menunjukkan, bahwa orang dengan status pekerjaan

yang tinggi memiliki tingkat kesejahteraan psikologis tinggi, yang ditunjukkan

dengan adanya perbedaan pada dimensi pertumbuhan pribadi dan dimensi tujuan

hidup. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan

psikologis meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang.

Tingginya tingkat pendidikan individu menunjukkan bahwa individu memiliki

faktor pengalaman dalam hidupnya untuk mengatasi masalah, tekanan, dan

tantangan. Sebaliknya, mereka yang kurang mempunyai pengalaman keberhasilan

akan mengalami kerentanan pada psychological well being nya.
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d. Latar Belakang Budaya

Dimensi yang lebih berorientasi pada diri, seperti dimensi penerimaan  diri

dan dimensi kemandirian lebih menonjol dalam konteks budaya barat, sedangkan

dimensi yang berorientasi pada orang lain, seperti hubungan positif dengan orang

lain lebih menonjol dalam budaya timur, sementara dimensi pertumbuhan pribadi,

penguasaan lingkungan, dan tujuan hidup tidak menunjukkan adanya perbedaan

(Ryff dan Singer, 1996:18).

e. Ciri Kepribadian

Costa (dalam  Keyes dan Camel, 2002:1010)  mengatakan bahwa  pribadi

yang terbuka dapat memperbesar potensi dan kemampuan  individu untuk

pemenuhan diri, serta mampu mengevaluasi hidupnya sendiri sehingga lebih

mampu untuk mencapai psychological well-being.

f. Religiusitas

Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa religiusitas, termasuk di

dalamnya orientasi religius mempengaruhi psychological well-being dan

kesehatan mental. Dalam penelitian ditemukan bahwa kegiatan keagamaan yang

dilakukan oleh seseorang akan mempengaruhi kesehatan mental dan

psychological well-being. Gartner dkk juga menemukan bahwa semakin religius

seseorang maka cenderung menurunkan kecenderungan penggunaan obat-obat

terlarang, menurunkan perilaku antisosial, depresi dan meningkatkan well-being

(dalam Arifin & Rahayu, 2011:2).
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B. Religiusitas

1. Konsep Religiusitas

Religiusitas berasal dari kata religio (bahasa latin) yang akar katanya

religure yang berarti mengikat. Dalam bahasa Inggris disebut religion dan dalam

bahasa Belanda disebut religie (Larasati, 2013:11). Dalam khazanah bahasa

Indonesia, religi ini diterjemahkan dengan “agama”.

Secara etimologi religion merupakan satu sistem yang kompleks dari

kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap, upacara-upacara yang menghubungkan

individu dengan suatu keberadaan atau makhluk yang bersifat ke-Tuhanan.

(Chaplin, 2009:428)

Thouless (dalam Daradjat, 2002:30) menjelaskan konsep agama/religi

yang diambilnya dari 48 definisi yang dikemukakan para ahli sebagai proses

hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa

sesuatu itu lebih tinggi dari pada manusia.

Kata religiusitas meskipun berasal dari akar kata religi, namun menurut

Mangunwijaya (dalam Ismail, 2009:89) terdapat perbedaan antara religi atau

agama dengan religiusitas. Religi merujuk pada aspek-aspek formal yang

berkaitan dengan aturan dan kewajiban, sedangkan religiusitas merujuk pada

aspek religi yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati. Pendapat tersebut

senada dengan Dister (dalam Ismail, 2009:89) yang mengartikan religiusitas

sebagai keberagamaan karena adanya internalisasi agama tersebut dalam diri

seseorang.
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Glock & Stark (dalam Ancok & Suroso, 2011:76) berpendapat religiusitas

adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang

terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang

dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning).

Ancok dan Suroso (dalam Chatijah dan Purwadi, 2007:116) mengartikan

religiusitas sebagai keberagaman yang berarti meliputi berbagai macam sisi atau

dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual

(beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh

kekuatan supranatural.

Menurut Yatinah (dalam Rajawane dan Chairani, 2011:51) religiusitas

diartikan sebagai rasa keagamaan, pengalaman ke-Tuhanan, keimanan, sikap dan

tingkah laku keagamaan yang terorganisir dalam sistem mental dari kepribadian.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa religiusitas adalah internalisasi agama yang dihayati oleh

santri sebagai yang paling maknawi dan diaktualisasikan dalam bentuk perbuatan

dan tingkah laku sehari-hari.

2. Dimensi-Dimensi Religiusitas

Konsep religiusitas secara umum telah dijelaskan pada bagian

sebelumnya, dimana religiusitas itu berkaitan dengan sejauh mana individu

memahami dan menghayati serta mewujudkan agama dalam berbagai aspek

kehidupan individu itu sendiri. Menurut Glock & Stark (dalam Ancok & Suroso,

2011:77) ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu:
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a. Dimensi Keyakinan (Ideologis)

Dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius

berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran-

kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat

kepercayaan, dimana para penganut diharapkan akan taat (dalam Ancok &

Suroso, 2011:77).

Dalam Islam dimensi ini berkaitan dengan rukun iman yaitu iman kepada

Allah S.W.T, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada

kitab-kitab Allah S.W.T, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadha dan qadhar

(Ancok & Suroso, 2011:80).

b. Dimensi Praktik Agama (Ritualistik)

Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang

dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya.

Dimana dengan melakukan perilaku tersebut menunjukkan pada seberapa tingkat

kepatuhan individu dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana

disuruh dan dianjurkan oleh agamanya (Ancok & Suroso, 2011:77).

Dalam Islam dimensi ini menyangkut pelaksanaan sholat, puasa, zakat,

haji, membaca Al-Qur’an, do’a, zikir, ibadah kurban, iktikaf di masjid di bulan

puasa (Ancok & Suroso, 2011:80).

c. Dimensi Pengalaman (Experensial)

Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama

mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan

bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai
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pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan akhir (kenyataan akhir

bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supranatural). Dimensi ini

berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi,

dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang yang melihat komunikasi walaupun

kecil, dalam suatu esensi ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir,

dengan otoritas transendental (Ancok & Suroso, 2011:77).

Dalam Islam dimensi pengalaman ini terwujud dalam perasaan

dekat/akrab dengan Allah S.W.T, perasaaan dikabulkanNya do’a-do’a yang

dipanjatkan, perasaan tenteram dan bahagia karena menuhankan Allah S.W.T,

perasaan bertawakkal (pasrah diri secara positif) kapada Allah S.W.T, perasaan

khusyuk ketika melaksanakan sholat atau berdo’a, perasaan tergetar ketika

mendengar adzan atau ayat-ayat Al-Qur’an, perasaan bersyukur kepada Allah

S.W.T, perasaan mendapat peringatan atau pertolongan dari Allah S.W.T  (Ancok

& Suroso, 2011:82).

d. Dimensi Pengetahuan Agama (Intelektual)

Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama

paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar

keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi (Ancok & Suroso, 2011:78).

Dalam Islam dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang isi Al-Qur’an,

hukum-hukum Islam, sejarah Islam, rukun Islam, rukun iman (Ancok & Suroso,

2011:81).
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e. Dimensi Pengamalan (Konsekuensial)

Dimensi ini mengacu kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan

keagamaan, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari-kehari.

Dimana menunjukkan seberapa tingkatan Muslim dalam berperilaku dimotivasi

oleh ajaran-ajaran agamanya, yaitu bagaimana individu berelasi dengan dunianya,

terutama dengan manusia lain (Ancok & Suroso, 2011:78).

Dalam Islam dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, bekerjasama,

berderma, berkelakuan jujur, memaafkan, menjaga lingkungan hidup, menjaga

amanat, tidak mencuri atau melakukan sesuatu yang dilarang Allah S.W.T,

mematuhi norma-norma Islam, berjuang untuk hidup sukses menurut ukuran

Islam (Ancok & Suroso, 2011:80).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas

Religiusitas  seseorang  tidak  hanya diperlihatkan dengan  sikap yang

nyata, namun juga sikap yang tidak dilihatkan yang terjadi dalam hati seseorang.

Oleh  sebab  itu  terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  religiusitas

seseorang. Menurut Thouless faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas ada

empat macam yaitu:

a. Pengaruh pendidikan atau pengajaran dan berbagai tekanan sosial

Faktor ini mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap

keagamaan itu, termasuk pendidikan dari orang tua, tradisi-tradisi sosial, tekanan-

tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai pendapat dan

sikap yang disepakati oleh lingkungan (Thouless dalam Asra, 2005:47).
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b. Faktor pengalaman

Berbagai pengalaman yang dialami oleh individu dalam membentuk sikap

keagamaan terutama pengalaman mengenai keindahan, pengalaman mengenai

adanya  konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor ini

umumnya berupa pengalaman spritual yang secara cepat dan dapat mempengaruhi

individu (Thouless dalam Asra, 2005:47).

c. Faktor kebutuhan

Faktor-faktor yang seluruhnya atau sebagian timbul dari kebutuhan-

kebutuhan yang tidak terpenuhi terutama kebutuhan-kebutuhan terhadap (a)

keamanan, (b) cinta kasih, (c) harga diri dan (d) ancaman kematian (Thouless

dalam Asra, 2005:47).

d. Faktor intelektual

Faktor intelektual mencakup berbagai proses pemikiran verbal terutama

dalam pembentukan-pembentukan keyakinan beragama (Thouless dalam Asra,

2005:47).

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori dari Ryff (1989)

untuk psychological well-being dan teori Glork dan Stark (1986) untuk

religiusitas.

Kehidupan manusia banyak dihiasi masalah, kesenangan, dan hal yang

menyedihkan. Tak seorangpun menginginkan kehidupannya dengan masalah dan

hal menyedihkan, mereka pasti menginginkan kebahagian ataupun psychological
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well-being. Psychological well-being merupakan suatu yang sangat penting dalam

kehidupan setiap manusia, baik anak-anak, remaja, dewasa dan lansia.

Psychological well-being menurut Ryff (1989:1069) adalah sejauh mana

individu mampu menerima keadaan dirinya, mampu membina hubungan hangat

dengan orang lain, memiliki kemandirian untuk melawan tekanan sosial, mampu

mengontrol lingkungan sekitar, memiliki arti hidup, serta mampu merealisasikan

potensi dirinya secara terus menerus. Seseorang yang dikategorikan mampu

mencapai psychological well-being menurut Ryff (1989) dapat dilihat dari

dimensi berikut: [a] self acceptance (penerimaan diri). [b] positive relation with

others (hubungan positif dengan orang lain). [c] autonomy (kemandirian). [d]

environmental mastery (penguasaan lingkungan). [e] purpose in life (tujuan

hidup). [f] personal growth (pertumbuhan pribadi).

Psychological well-being bukanlah hal yang didapat seseorang dalam

hidupnya, tetapi bagaimana individu melakukan berbagai hal untuk mendapatkan

psychological well-being. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

psychological well-being adalah religiusitas (dalam Sari 2010:4).

Glock & Stark (dalam Ancok & Suroso, 2011:76) berpendapat religiusitas

adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang

terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang

dihayati sebagai yang paling maknawi (ultimate meaning). Orang-orang yang

religius dapat dilihat dari 5 dimensi yaitu dimensi keyakinan (ideologis), dimensi

praktik agama (ritualistik), dimensi pengalaman (experensial), dimensi

pengetahuan agama (intelektual), dimensi pengamalan (konsekuensial).
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Menurut Bastaman (dalam Liputo, 2009:5) individu yang mempunyai

tingkat religiusitas yang tinggi akan lebih dapat memaknai setiap kejadian dengan

positif sehingga hidupnya lebih bermakna dan terhindar dari stres. Hal yang sama

dikemukakan oleh Seligman (2005:76) orang-orang yang religius lebih bahagia

dan puas terhadap kehidupan dari pada orang yang tidak religius.

Mengacu kepada kedua pandangan tokoh di atas bahwa orang yang

religius lebih mampu memaknai hidup sehingga hidupnya lebih bermakna

(Bastaman) dan orang yang religius lebih bahagia (Seligman), dan jika dikaitkan

dengan kajian dalam penelitian ini “bahwa orang yang hidupnya bermakna atau

orang yang bahagia” adalah orang-orang yang telah mencapai kesejahteraan

psikologis (psychological  well-being).

Tingkat religiusitas yang dimiliki seseorang individu dapat

mengantarkannya mencapai psychological  well-being dikarenakan keyakinan

yang dimilikinya (dimensi ideologi), baik terhadap Allah S.W.T, malaikat, rasul,

kitab suci Al-Qur’an, qadha dan qadar akan melandasi cara berfikir, bersikap dan

berperilaku individu. Hal ini akan menghindari individu tersebut dari hal-hal yang

merugikan dirinya dan orang lain (Positive Relation With Others), membuat dia

bisa menerima keadaan dirinya (Self Acceptance) dan kehidupannya karena dia

yakin yang mengatur hal baik dan buruk yang datang kapadanya adalah dari Allah

S.W.T. Dan dengan keimanan itu pula dia yakin bahwa Allah S.W.T tidak akan

memberikan ujian melebihi kemampuan umatnya.  Ketika keyakinan seseorang

individu telah mencapai ketahap seperti yang telah diuraikan di atas, maka

individu akan mencapai psychological  well-being (kesejahteraan psikologis).
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Selain Bastaman dan Seligman, secara lebih spesifik Compton (2005:197)

mengatakan orang yang berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait keyakinan

agama seperti menghadiri gereja dan berdoa sering melaporkan kesejahteraan

yang lebih besar dari pada mereka yang hanya memegang sikap proreligius.

Bahkan prediktor utama dalam hubungan religiusitas dan kesejahteraan adalah

keterlibatan aktif dalam kegiatan keagamaan.

Pandangan Compton di atas menghubungkan psychological well-being

dengan dimensi praktek agama (ritualistik). Setiap agama pasti mempunyai

ibadah. Ibadah dalam agama Islam seperti sholat, puasa, berdo’a kepada Allah,

membaca Al-Qur’an. Seseorang yang melakukan ibadah dapat mendekatkan diri

dengan Tuhan dengan cara-cara yang diajarkannya. Ibadah yang dilakukan secara

khusyuk sering mendatangkan perasaan tentram, mantap, dan tabah, serta tidak

jarang menimbulkan perasaan seakan-akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk

Allah dalam melakukan suatu perbuatan. Apabila ibadah yang dilakukan

seseorang dapat membuat dia merasa tentram, mantap dan tabah, maka orang

yang mencapai kondisi itu berarti dia telah mencapai psychological well-being.

Hal ini dikarenakan dia telah menemukan tujuan hidupnya yaitu Tuhan.

Keterkaitan hubungan antara religiusitas dengan psychological well-being

sebagaimana telah dijelaskan di atas juga didukung oleh beberapa hasil penelitian

yang telah dilakukan yang mengaitkan hubungan antara religiusitas dengan

psychological  well-being, diantaranya Indra Rajawane pada tahun 2010 di

Pekanbaru dan Salahuddin Liputo pada tahun 2009 di Malang. Hasil dari kedua

penelitian ini menunjukkan hasil yang sama, yaitu ada hubungan positif antara
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religiusitas dengan psychological well-being. Artinya, semakin tinggi religiusitas

seseorang maka akan semakin tinggi juga psychological  well-being.

Berdasarkan uraian di atas, maka gambaran hubungan antara religiusitas

dengan psychological  well-being, dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.1

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di bagian

sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Terdapat

hubungan antara religiusitas dengan psychological  well-being pada santri”.

Variabel yang tidak diteliti

Hubungan
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